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Abstrak - Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak terbiasanya siswa berbagi ilmu 

pengetahuan dengan temannya serta masih rendahnya pemahaman konsep matematis 

siswa kelas XII IPA pada salah satu SMAN di Kabupaten Dharmasraya tahun ajaran 

2012/2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran melalui strategi Trading Places dan 

pemahaman konsep matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian quasi eksperimen, dengan desain 

kelompok kontrol non ekivalen. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XII 

IPA pada salah satu SMAN di Kabupaten Dharmasraya tahun ajaran 2012/2013. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 

jenuh, untuk menentukan kelas sampel, dilakukan secara acak sehingga terpilih  siswa 

kelas XII IPA1 sebagai kelas kontrol dan XII IPA2 sebagai kelas eksperimen. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pemahaman konsep 

matematis. Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk esai dengan reliabilitas tes r11= 

0,865. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t satu pihak. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran melalui strategi Trading Places  lebih baik  daripada pemahaman 

konsep matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Kata kunci: Pemahaman Konsep Matematis, Trading Places 

I. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat sekarang ini, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal utama 

agar suatu bangsa dapat berkompetensi. Pendidikan dipandang berperan penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan menjadi kebutuhan manusia sepanjang hayat, karena 

belajar adalah proses seumur hidup. Pendidikan matematika sebagai bagian dari pendidikan nasional ikut 

berperan penting dalam membentuk manusia yang berkualitas. Pada [1] dikatakan Mathematics is most 

powerful tool we have. Matematika sebagai dasar dari seperangkat bidang ilmu, berperan penting dalam 

membentuk pola pikir peserta didik. Hal ini disebabkan matematika memiliki struktur keterkaitan yang 

kuat dan jelas antar konsepnya sehingga memungkinkan kita untuk berpikir secara rasional. Pada [2] 

dikatakan bahwa dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kecakapan atau kemahiran 

matematika yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dalam belajar matematika mulai dari SD, SMP 

sampai SMA salah satunya adalah pemahaman konsep. 

Lebih lanjut dalam [3], dikatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika antara lain adalah agar 

siswa mampu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. Pemahaman 

konsep merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa. Kemampuan pemecahan masalah, 

komunikasi, serta kemampuan matematis yang lainnya tidak dapat dikuasai siswa dengan baik jika 

kemampuan pemahaman konsep yang mereka miliki masih rendah. Jadi kemampuan pemahaman konsep 

berperan penting dalam pembelajaran matematika. 

Keberhasilan kegiatan pembelajaran salah satunya terlihat dari hasil belajar siswa, namun kondisi di 

SMAN 2 Pulau Punjung memperlihatkan bahwa hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA belum 

sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari persentase ketuntasan siswa kelas XII IPA dari 

hasil ujian matematika semester II kelas XI IPA SMAN 2 Pulau Punjung tahun akademik 2011/2012  

yang disajikan pada Tabel 1.  
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TABEL 1. PERSENTASE KETUNTASAN SISWA KELAS XI IPA SMAN 2 PULAU PUNJUNG PADA UJIAN 
SEMESTER II 

No Kelas Jumlah siswa 
Tuntas Tidak Tuntas 

Jumlah % Jumlah % 

1 XII.IPA.1 24 7 29,17 17 70.83 

2 XII.IPA.2 24 5 20,83 19 79,17 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa persentase nilai ujian matematika Semester II siswa kelas XI IPA 

SMAN 2 Pulau Punjung banyak yang berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

ditetapkan oleh sekolah, yaitu 75. Selain itu, siswa yang tidak tuntas lebih banyak dibandingkan siswa 

yang tuntas. Hasil observasi yang dilakukan di kelas XII IPA SMAN 2 Pulau Punjung pada 28-29 

November 2011 ditemukan beberapa masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematika. Selama 

pembelajaran siswa cenderung pasif. Siswa kurang bisa mengemukakan pendapat dari pertanyaan yang 

diajukan guru. Banyak siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal latihan, padahal soal yang diberikan 

tidak terlalu jauh berbeda dengan soal yang diberikan guru sebelumnya. Hasil analisis terhadap jawaban 

siswa pada soal latihan yang mereka kerjakan di kelas, menunjukkan bahwa beberapa siswa tidak dapat 

menyakan ulang sebuah konsep, selain itu siswa tidak dapat mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya. Selanjutnya hasil wawancara dengan guru matematika di kelas tersebut 

didapat informasi bahwa sebagian besar siswa kurang mampu mengaitkan antara konsep yang satu 

dengan konsep yang lainnya. Di sini terlihat bahwa pemahaman konsep matematis siswa masih rendah. 

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa diperoleh informasi bahwa sebagian 

siswa enggan bertanya pada guru maupun teman-temannya ketika ada yang kurang mereka pahami 

dengan alasan takut ditertawakan, takut salah, malas, dan banyak alasan lain. Di sini terlihat siswa tidak 

terbiasa berbagi ilmu pengetahuan dengan temannya.  

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi,  

serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman, penguasaan materi serta prestasi belajar siswa, 

maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Pada kenyataannya, pembelajaran 

matematika di kelas XI IPA SMAN 2 Pulau Punjung belum berhasil meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa. Oleh karena itu, perlu upaya agar pemahaman konsep matematis siswa lebih baik. 

Banyak cara dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan strategi Trading Places. Menurut referensi [4] 

Trading Places merupakan salah satu strategi yang memungkinkan para peserta didik lebih mengenal, 

saling bertukar pendapat dan mempertimbangkan gagasan, nilai atau mencari ide baru tentang berbagai 

masalah. Strategi ini merupakan cara yang baik untuk mengembangkan keterbukaan diri atau sebuah 

pertukaran aktif terhadap berbagai sudut pandang. Hasil temuan penelitian dalam [5] menunjukkan bahwa 

pelaksanaan strategi Trading Places ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Alur pada pembelajaran melalui strategi Trading Places dalam penelitian ini adalah keterlibatan siswa 

dalam berpikir dan merundingkan pertanyaan (berupa soal) yang ditulis di catatan post-it yang kemudian 

ditempelkan di papan tulus, selanjutnya siswa memilih soal yang akan mereka selesaikan dan berdiskusi 

dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan soal tersebut, selanjutnya siswa mempresentasikan 

hasil diskusi mereka, sehingga hai ini akan meningkatkan pemahaman konsep siswa. Adanya saling 

bertukar pendapat, mempertimbangkan ide dan gagasan tentang berbagai masalah pada pelaksanaan 

strategi Trading Places diharapkan dapat membantu siswa lebih memahami dan mengingat konsep materi 

yang mereka pelajari, sebagaimana dalam [6] dikatakan bahwa orang pada umumnya akan mengingat 

90% dari apa yang mereka ucapkan dan lakukan bersama-sama. 

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah ‘Apakah pemahaman konsep 

matematis siswa yang mendapat pembelajaran melalui strategi Trading Places lebih baik daripada siswa 

yang mendapat pembelajaran konvensional?’. Jadi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pemahaman  konsep matematis siswa yang mendapat pembelajaran melalui strategi Trading Places, 

apakah lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi guru 

dalam memilih strategi pembelajaran. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian quasi eksperimen dengan desain kelompok kontrol non 

ekuivalen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPA SMAN 2 Pulau Punjung 

tahun pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari 2 kelas. Dikarenakan populasi hanya dua kelas, dan sampel 

penelitian yang diperlukan dua kelas, maka berdasarkan [7], teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah total sampling atau lebih dikenal dengan sampling jenuh. Pemilihan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dilakukan secara acak, diperoleh kelas XII IPA2 sebagai kelas eksperimen, diterapkan strategi 

Trading Places dan kelas XII IPA1 sebagai kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional.   

Instrument dalam penelitian ini adalah tes pemahaman konsep matematis berupa soal esai dengan 

reliabilitas tes           . Berdasarkan kriteria dalam [8], karena                        maka 

dapat disimpulkan bahwa soal tes tersebut reliabel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji t satu pihak berbantuan Softwere MINITAB pada taraf nyata α = 0,05. Kriteria penerimaan 

H0 adalah jika P_Value > α = 0,05. Perhitungan skor kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

meggunakan rubrik analitik pada [9] yang sudah dimodifikasi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tes akhir yang telah dilakukan pada kedua kelas sampel, diperoleh gambaran pemahaman 

konsep matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Hasil perhitungan tes akhir kedua kelas 

sampel dapat dilihat pada Tabel 2. 

TABEL 2. HASIL TES AKHIR  PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS  SISWA  KELAS SAMPEL 

Kelas Sampel N    S Xmaks Xmin 

Eksperimen 24 76,63 10,93 95,6 57,9 

Kontrol 24 66,05 11,83 89,9 47,8 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada 
nilai rata-rata siswa kelas kontrol. Simpangan baku kelas kontrol lebih tinggi daripada simpangan baku 
kelas eksperimen, artinya skor pemahaman konsep matematis siswa kelas kontrol lebih beragam daripada 
skor pemahaman konsep kelas ekspermen. Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diperoleh 
hasil bahwa kedua kelas sampel berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Selanjutnya 
dilakukan uji hipotesis menggunakan uji t satu pihak dengan bantuan software MINITAB. Hipotesis dalam 
penelitian ini yaitu:  

H0:  Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep matematis antara siswa yang mendapat 

pembelajaran melalui strategi Trading Places dengan siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional. 

H1:  Pemahaman konsep matematis siswa yang mendapat pembelajaran melalui strategi Trading 

Places lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional  

 Hasil uji hipotesis diperoleh  P_Value =0,001 pada taraf kepercayaan 95%. Berdasarkan kriteria yang 
diajukan dalam [10], karena P_Value yang didapatkan lebih kecil daripada       , maka H0  ditolak, 
artinya pemahaman konsep matematis siswa yang mendapat pembelajaran melalui strategi Trading Places 
lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

Hasil analisis data memperlihatkan bahwa pemahaman konsep matematis siswa kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan strategi Trading Places 

memiliki dampak positif terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Lebih baiknya pemahaman 

konsep matematis siswa kelas eksperimen disebabkan oleh, 1) siswa diberi kesempatan untuk saling 

mengenal, saling bertukar pendapat dan mempertimbangkan gagasan dengan teman sekelompoknya dan 

menuliskan persoalan yang mereka hadapi di kertas post-it, 2) setiap kelompok melihat soal di pot-it 

kelompok lain dan memilih soal yang akan mereka selesaikan bersama di kelompoknya, disini siswa 

belajar berbagi ilmu dengan temannya, belajar menemukan sendiri penyelesaian soal, 3) siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas, pada tahap ini siswa belajar bertanggung 

jawab dan berbagi ilmu dengan temannya. Hal ini membantu siswa lebih memantapkan lagi konsep yang 

mereka miliki. Adanya saling berbagi ilmu pengetahuan sesama siswa dan saling bekerjasama dalam 
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menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, meningkatkan  pemahaman konsep matematis 

mereka menjadi lebih baik, sebagaimana yang diungkapkan dalam [6] bahwa orang umumnya akan 

mengingat 90% dari apa yang mereka ucapkan dan lakukan bersama-sama.  

Berikut ini ditampilkan beberapa contoh catatan post-it dan lembar jawaban tes akhir siswa. Contoh 

catatan post-it dan hasil diskusi siswa dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GAMBAR 1. CONTOH CATATAN POST-IT DAN HASIL DISKUSI SISWA 

Indikator pemahaman konsep yang digunakan pada tes ini adalah menyatakan ulang sebuah konsep, 

mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke 

dalam pemecahan masalah. Berdasarkan jawaban yang diperoleh siswa, terlihat bahwa sebagian besar 

siswa sudah dapat memenuhi indikator-indikator tersebut dengan baik. Berikut contoh beberapa jawaban 

siswa dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep. 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

GAMBAR 2.  CONTOH LEMBAR JAWABAN TES AKHIR SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL  
DENGAN SKOR TINGGI 

 

Soal no 5a. Hasil dari         
 

 
 

Lembar jawaban seorang siswa di kelas eksperimen 

 

 
Lembar jawaban seorang siswa di kelas kontrol  
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Berdasarkan Gambar 2, pada kelas eksperimen terlihat siswa sudah dapat menyatakan ulang sebuah 
konsep. Pada lembar jawaban salah seorang siswa di  kelas kontrol terlihat siswa sebenarnya sudah bisa 
menyatakan ulang sebuah konsep, namun terdapat kesalahan pada konsep perpangkatan. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

GAMBAR 3. CONTOH LEMBAR JAWABAN TES AKHIR SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL  

DENGAN SKOR SEDANG 
 

Berdasarkan gambar 3, pada kelas eksperimen terlihat bahwa siswa sudah mampu mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-sifat tertentu, dimana siswa sudah bisa menentukan sifat integral yang digunakan.  

Pada kelas kontrol terlihat siswa belum bisa menentukan sifat integral yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Soal no 3a. hasil dari                  

Lembar jawaban seorang siswa di kelas eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar jawaban seorang siswa di kelas kontrol  

 

 

 

Soal no 3b. Hasil dari                   

 

Lembar jawaban seorang siswa di kelas eksperimen   

 
Lembar jawaban seorang siswa di kelas kontrol 
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GAMBAR 4. CONTOH LEMBAR JAWABAN TES AKHIR SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL  
DENGAN SKOR RENDAH 

Berdasarkan gambar 4, terlihat bahwa siswa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol sepertinya 

belum paham konsep sehingga tidak bisa mengaplikasikan konsep ke pemecahan masalah. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta analisis dan pembahasan terhadap masalah 

yang telah dikemukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman konsep 

matematis siswa yang mendapat pembelajaran melalui strategi belajar aktif tipe Trading Places lebih baik 

daripada pemahaman konsep matematis siswa yang mendapat pembelajaran konvensional di kelas XII 

IPA SMAN 2 Pulau Punjung. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, diharapkan strategi Trading Places dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa serta 

menjadi salah satu alternatif agar siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 
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